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+2.500

Dagplejen – ændring af belastningsgrad
05.25.11 Dagplejen

Beskrivelse:
Der er kommet ønske fra Dagplejens bestyrelse om ændring af belastningsgraden:
(belastningsgrad er et udtryk for, hvor mange børn der er pr. dagplejer i tildelingen af budget til dagplejen. Dagplejere er
ansat på 4børnskontrakter)

Bestyrelsen søger om, at belastningsgraden ændres fra 3,75 til 3,50 med følgende begrundelse:
Fastholdelse af pædagogisk kvalitet i dagplejen jf. dagtilbudsloven
Fastholde, at vi overholder gældende lovgivning: arbejdsmiljøloven; overenskomsten og ferieloven.
Faldende volumen i dagplejen (2007: 835 børn i 2018: 440 børn)
Vi har i forældrebestyrelsen taget udgangspunkt i materialet:
”Temadrøftelse af dagplejen, Private Børnepassere og Vuggestue”, som I havde på jeres politiske dagsorden i
foråret 2018.
Vilkårene er uændret for dagplejens driftsramme, og grænsen er nået for yderligere optimering inden for den
givne ramme for dagplejens driftsvilkår, som er belastningsgraden.
Dagplejens leder, dagplejepædagoger og dagplejere arbejder hver eneste dag på at overholde
belastningsgraden, og tiden er inde til at lette presset generelt i hele dagplejen, så vores børn fortsat kan
møde en dagplejer med fokus og energi på kerneopgaven – nemlig vores børns hverdag.
Der er i beregningerne regnet med nuværende forældrebetalingsprocent på 24,58 i dagplejen. Der er ligeledes
regnet med øgede udgifter til fripladstilskud.
Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt.
udgiftsniveau):
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Dagplejen
kr.

Index,
VHK=100

Vesthimmerlands
Kommune

2.600

100

Rebild Kommune

2.669

103

Mariagerfjord Kommune

2.755

106

Jammerbugt Kommune

2.737

105

Takster 2019

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
I tråd med fokusområdet børn og unge
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:

Giver bedre betingelser for at dagplejen kan arbejde med de mål, der er i 2022planen i forhold til
implementering af dagtilbudsreformen.
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Muligheden for at opretholde dagplejen som et decentralt kommunalt tilbud forbedres.
Konsekvenser for service til borgerne:
Forældrene oplever kortere vej til deres dagpleje og flere kendte gæstedagplejere.
Personalemæssige konsekvenser:
Der vil blive ansat ca. 7 dagplejere yderligere.
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
o MED Dagplejen
o Forældrebestyrelsen i Dagplejen
Afledt ændring i taksten for området:
Takststigning på ca. 130 kr. pr. måned for 0-2 årige i dagplejen.

